La Cambra de Valls exigeix mesures econòmiques reals, àgils i
efectives que donin resposta als sectors econòmics més
perjudicats pel coronavirus COVID-19.
La Cambra mostra la seva preocupació i suport a tot el sector de la calçotada i
dels productes implicats: pagesos, ramaders, oli, vi, cava, carn, llangonissa,
pastissos, restaurants, bars, hotels, cases de turisme rural, agències de viatge,
guies turístics, etc. i totes les empreses, comerços, artesans, autònoms i
treballadors que s'hi guanyen la vida.
La calçotada conforma per si sola tot un sector econòmic molt transversal, que
ens toca molt de prop, a l'àrea de la Cambra de Valls i a les comarques properes.
La temporada, tot i que anava molt bé, s'ha aturat de cop.
Una bona manera d'ajudar a consumir els calçots, ara que estan en el seu punt,
seria conscienciar la població de comprar calçots a les fruiteries i preparar
receptes a casa.
La Cambra de Comerç i Indústria de Valls vol manifestar la seva preocupació per tots els sectors
econòmics que s'han vist directament afectats pel confinament preventiu contra la propagació de la
infecció del coronavirus. En especial, la Cambra vol destacar el sector de la calçotada. Un sector
econòmic molt potent a la comarca que afecta milers de persones que hi treballen, autònoms,
artesans i empreses dels sectors agrícola, agroalimentari, ramader, i de serveis; i molt especialment
a l'hostaleria i a la restauració, i al sector turístic que en depèn.
La calçotada és el motor de la temporada alta d'hivern, una de les més importants de l'any pel
moviment econòmic que se'n desprèn. Si el confinament pel coronavirus s'allarga més enllà de final
de març, es podrà donar la temporada per acabada. Es parla d'una pèrdua de més d'un 25% en el
volum calçotades. La xifra, confirmada per alguns restaurants i per la IGP Calçots de Valls, quedarà
lluny de la venda de divuit milions de calçots que pretenien vendre amb l’etiqueta Calçot de Valls.
La preocupació del sector és evident: el calçot és un producte de temporada i la calçotada també.
Una bona manera d'ajudar a consumir els calçots que no es poden vendre seria conscienciar la
població de comprar calçots a les fruiteries i botigues d'alimentació que romandran obertes. La
cuina del calçot és excel·lent, hi ha moltes receptes de plats que es poden fer amb el calçot a casa.
Motivar la població al respecte és ajudar al sector.
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D'altra banda els restauradors, han vist com d'un dia per l'altre tancaven les portes i perdien totes les
reserves. Són tres setmanes del mes de març en les que tota l'hostaleria treballava moltíssim. La
temporada per a ells ha sofert un canvi dràstic i si s'allarga massa serà un drama. La preocupació per
com afecta els empresaris i treballadors l'aturada forçada de l'activitat, hauria de ser una prioritat pel
govern de l’Estat.
Igualment la Cambra vol manifesta la seva preocupació per tot el sector agroalimentari que pateix
aquesta reducció de vendes al sector de l'hostaleria i del turisme. Sector com el de vins i caves i
altres productes artesans, fins als torradors locals cafè, tenen gran part de la facturació en el sector
de l'hostaleria i restauració.
Un altre sector implicat greument és el turístic, important i transcendent per l'economia del nostre
país, que ha vist com s'anul·laven totes les reserves i es posposaven fires i esdeveniments que
perjudiquen, de retruc a altres sectors implicats com la cultura i l'entreteniment. En aquest cas, la
Cambra vol manifestar el seu suport a tot el sector turístic català com a eix vertebrador d'una les
activitats econòmiques més fortes del país. Es dóna el cas que, de moment, el coronavirus ha afectat
de ple a dos dels sectors més importants pel PIB de Catalunya: l'agroalimentari i el turístic.
I finalment la Cambra vol expressar la seva preocupació pel sector cultural, àmpliament estès a la
nostra comarca, que està patint l'ajornament i cancel·lació de concerts, representacions teatrals, i
esdeveniments programats en un any especialment sensible com és la preparació de les Festes
Decennals de la Candela 2021 i molt especialment la inauguració i posada en funcionament del
Museu Casteller de Catalunya. Altrament l'ajornament de la diada de Sant Jordi que afecta el sector
editorial i al comerç llibreter que caldrà ajudar de molt a prop.
És per aquest motiu que des de la Cambra de Comerç de Valls exigim a les diferents
Administracions Públiques la posada en marxa de mesures econòmiques concretes, àgils i efectives
per ajudar als sectors econòmics més afectats per una malaltia global que afecta a tot el món. No
s'hi val en fer ballar una pluja de milions que mai arriben enlloc. Es tracta de fer-ho fàcil i de veritat.
La Cambra es posa al servei de les diferents administracions i dels professionals assessors
d'empreses per ajudar a canalitzar aquestes ajudes amb la màxima celeritat possible. Ara és l'hora
dels fets i de demostrar que tots anem a la una.
Ara més que mai la societat necessita amb la màxima urgència polítiques actives i valentes, ja que,
retardar la seva concreció, pot agreujar exponencialment la complicada situació en la qual ja s'ha
situat la nostra activitat econòmica.
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